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• Trwają prace nad nowymi strategiami i programami, które przedstawią priorytety inwestycyjne,
zasady i przeznaczenie kolejnej puli środków UE na lata 2021-2027

• Zostaną przygotowane co najmniej 26 dokumenty wdrożeniowe, w tym:

• Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 (MRiRW),

• Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz programy ja realizujące:

• 6(5) Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) współfinansowanych ze środków 
polityki spójności na lata 2021-2027

• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) współfinansowanych ze środków 
polityki spójności na lata 2021-2027, 

• Program Operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego

oraz niezbędne akty prawne umożliwiające realizację tych programów.

ZAKRES PRAC



PRACE NAD STRATEGIĄ

15 października 2019r. 

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa 
i rybactwa 2030

(SZRWRIR 2030) 

14 luty 2017 r. 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą 

do 2030r.) 

(SOR 2030)

16 luty 2016r. 

Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju

25 kwietnia 2012r. 

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 
na lata 2012-2020

(SZRWRiR 2012-2020)

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - uszczegóławia zapisy nowej średniookresowej 
strategii rozwoju kraju (SOR 2030) w zakresie rozwoju sektora żywności i rozwoju obszarów wiejskich



PRZEBIEG PRAC
• Opracowanie 16 diagnoz regionalnych i diagnozy krajowej dla obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa

• Przygotowanie Założeń strategii i przyjęcie Założeń przez Komitet Społeczny RM (23 maja 2018r.)

• Prezentacja Złożeń Strategii na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (10 maja 2018r.)

• Przygotowanie projektu strategii (prace zespołu międzyresortowego, TT rolno-spożywczego, ekspertyzy)

• Uzyskanie zgody na odstąpienie od wykonania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

• Uzyskanie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządu (uzgodnienia z CAS)

• Wykonanie oceny ex-ante

• Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego 

• Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

• Uzgodnienia Strategii w regionach i sektorze / konferencje makroregionalne i branżowe

• Przeprowadzenie konsultacji publicznych (29.05-02.07) i międzyresortowych(29.05-12.06)

• Raport z konsultacji publicznych (2.08) i podsumowanie uzgodnień międzyresortowych

• Uzgodnienie w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju

• Przekazanie do MIiR w celu wydania  opinii o zgodności z SOR

• Stały Komitet RM

• Rada Ministrów 15 października 2019 r.
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LOGIKA INTERWENCJI

Cel główny strategii

Trzy cele 
szczegółowe

Trzy obszary wpływające na realizację 
strategii

15 Kierunków interwencji

105 działań horyzontalnych 
(SOR)i 169 działań 

uzupełniających
Projekty strategiczne



CELE STRATEGICZNE

CEL I
ZWIĘKSZENIE OPŁACALNOŚCI 

PRODUKCJI ROLNEJ I RYBACKIEJ

CEL II
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, 
INFRASTRUKTURY I STANU 

ŚRODOWISKA 

CEL III
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY 
I AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA

OBSZARY WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW STRATEGII:

• SPRAWNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

• STABILNE FINANSOWANIE ROZWOJU

• TRWAŁA ZDOLNOŚĆ KREACJI I UCZENIA SIĘ

CEL GŁÓWNY SZRWRIR: ROZWÓJ GOSPODARCZY WSI UMOŻLIWIAJĄCY TRWAŁY WZROST DOCHODÓW JEJ 

MIESZKAŃCÓW PRZY MINIMALIZACJI ROZWARSTWIENIA EKONOMICZNEGO, SPOŁECZNEGO I TERYTORIALNEGO 

ORAZ POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO



WSKAŹNIKI  REALIZACJI  CELU GŁÓWNEGO

WZROST RELACJI PRZECIĘTNYCH ROCZNYCH 

DOCHODÓW DO DYSPOZYCJI NETTO NA 1 OSOBĘ 

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA WSI DO 

MIASTA

SPADEK UDZIAŁU OSÓB ŻYJĄCYCH PONIŻEJ 

RELATYWNEJ GRANICY UBÓSTWA NA 

OBSZARACH WIEJSKICH W OGÓLNEJ LICZBIE 

LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH

CEL GŁÓWNY SZRWRIR: 

Rozwój gospodarczy wsi 

umożliwiający trwały wzrost 

dochodów jej mieszkańców przy 

minimalizacji rozwarstwienia 

ekonomicznego, społecznego i 

terytorialnego oraz poprawie stanu 

środowiska naturalnego WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW 

PRZETWORZONYCH W EKSPORCIE PRODUKTÓW 

PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

69,50% (2015) 
→ 75% (2030)

25,4% (2010) 
→ 12% (2030)

81,44% (2017) 
→ 88% (2030)



9

II.1. Rozwój liniowej infrastruktury 

technicznej

II.3. Rozwój infrastruktury społecznej i 

rewitalizacja wsi i małych miast

III.2 Rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc 

pracy 

III.3 Wzrost umiejętności i kompetencji 

mieszkańców wsi

Cel szczegółowy I

ZWIĘKSZENIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI 

ROLNEJ I RYBACKIEJ

Cel szczegółowy II

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, INFRASTRUKTURY I 

STANU ŚRODOWISKA 

Cel szczegółowy III

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZAROLNICZYCH 

MIEJSC PRACY I AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA

I.2. Jakość i bezpieczeństwo żywności

I.3. Rozwój innowacji, cyfryzacji i 

przemysłu 4.0. w sektorze rolno-

spożywczym oraz jego modernizacja

I.4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze 

rolno-spożywczym

I.5. Poszerzanie i rozwój rynków zbytu na 

produkty i surowce sektora rolno-

spożywczego (w tym biogospodarka).

I.1. Nowe modele organizacji produkcji i 
rynków, krótkie łańcuchy rynkowe i 

uczciwa konkurencja

II.5. Adaptacja do zmian klimatu i 

przeciwdziałanie tym zmianom

II.2. Dostępność wysokiej jakości usług 

publicznych.

II.4 Zrównoważone gospodarowanie i 

ochrona zasobów środowiska

III.4 Budowa i rozwój zdolności do współpracy w 

wymiarze społecznym i terytorialnym

III.5 Rozwój ekonomii i solidarności społecznej 

na obszarach wiejskich.
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TRWAŁA ZDOLNOŚĆ KREACJI I UCZENIA SIĘ

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

STABILNE FINANSOWANIE ROZWOJU
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III.1. Odpowiedź na zmiany demograficzne i ich 

następstwa

CEL GŁÓWNY SZRWRIR

ROZWÓJ GOSPODARCZY WSI UMOŻLIWIAJĄCY TRWAŁY WZROST DOCHODÓW JEJ MIESZKAŃCÓW PRZY MINIMALIZACJI 

ROZWARSTWIENIA EKONOMICZNEGO, SPOŁECZNEGO I TERYTORIALNEGO ORAZ POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO



SYSTEM REALIZACJI

środki krajowe pochodzące z budżetu państwa

środki europejskie 
(w szczególności WPR, polityka spójności i WPRyb)

środki krajowe z budżetów samorządów 
terytorialnych

środki prywatne i instrumenty finansowe

WYMIAR 
KRAJOWY

MRiRW, MGMiŻŚ, pozostali 
ministrowie

WYMIAR 
MAKROREGIONALNY

Związki i partnerstwa 
ponadregionalne 

województw

WYMIAR 
REGIONALNY

samorządy 
województw

WYMIAR 
PONADLOKALNY 

LOKALNY 
samorządy powiatów 
i gmin, związki gmin i 

powiatów, 
partnerstwa 

ponadlokalne

Komitet koordynacyjny ds. 

polityki rozwoju i jego 

podkomitety

ARiMR, KOWR, CDR, 

Inspekcje

Oddziały regionalne lub 

terenowe ARiMR, KOWR, 

WODR, WUP, wojewódzkie 

Inspektoraty

Biura powiatowe ARiMR, 

PUP, powiatowe 

Inspektoraty

Podmioty sektora finansów, 

partnerzy społeczni i 

gospodarczy

Podmioty sektora finansów, 

partnerzy społeczni i 

gospodarczy

Partnerzy międzynarodowi 

(np. w ramach SUERB) 

partnerzy społeczni i 

gospodarczy

Podmioty sektora finansów, 

partnerzy społeczni i 

gospodarczy



• Wspólne zasady służą maksymalizacji efektów interwencji publicznych, w tym w ramach różnych 
funduszy UE

• Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych. (art. 4 ust. 1. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

• Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie rozwoju, o których 
mowa w art. 9 (art. 14e ust. 3. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

• Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu 
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 
pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania 
i realizacji, stanowiącym element programu (art. 15 ust. 1. ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju).

• Strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju, krajową 
strategią rozwoju regionalnego, o której mowa w art. 14a ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) i krajową strategią dotyczącą 
rolnictwa i rozwoju wsi (projekt zmiany art. 11 ust 1aa ustawy o samorządzie województwa)

• Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych 
przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. (art. 136 ust. 2. 
ustawy o finansach publicznych)

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA STRATEGII

Podstawa do 
prowadzenia 

polityki rozwoju

Podstawa do 
zapisów w Umowie 

Partnerstwa i 
programach 

wdrożeniowych

Podstawa do 
zapisów w 

Regionalnych 
Programach 

Operacyjnych

Podstawa do 
realizacji 

programów 
wieloletnich (w tym 
m.in. naukowych)

Efektywność i 
skuteczność



NOWE ZASADY I 
UWARUNKOWANIA 
PROGRAMOWANIA 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

ze środków Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2021-2027

Waldemar Guba

Dyrektor Departamentu 
Strategii i Analiz MRiRW 



Propozycje Komisji – nowe elementy WPR

silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko (3 cele, 2 ring-fencingi, wiele 

wskaźników)

nowy sposób wdrażania WPR; objęcie obu filarów programowaniem (Plan 

strategiczny)

zmiana tzw. zielonej architektury: warunkowość oraz ekoprogramy zamiast 

wzajemnej zgodności i płatności za zazielenienie

wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga 

doradztwa i nauki (AKIS)

nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych)



Cele ogólne zreformowanej WPR

1) wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy 

zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

2) zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby 

przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;

3) umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Przekrojowy cel modernizacji tego sektora poprzez sprzyjanie innowacji i cyfryzacji oraz 
dzieleniu się wiedzą, w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich 
wykorzystywania.



UNIJNE CELE SZCZEGÓŁOWE ZREFORMOWANEJ WPR*

1) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;

2) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność, w tym większe ukierunkowanie na 
badania naukowe, technologię i cyfryzację ;

3) poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym;

4) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także 
wykorzystanie zrównoważonej energii;

5) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;

6) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu; 

7) przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich ;

8) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa ;

9) poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, 
w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania 
marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.

*)  Art. 6 projektu rozporządzenia „w sprawie planów strategicznych WPR” (COM(2018)392)

NOWY SPOSÓB 
WDRAŻANIA WPR

SILNIEJSZE 
UKIERUNKOWANIE NA 

KLIMAT I ŚRODOWISKO, W 
TYM ZMIANA W ZAKRESIE 
ZIELONEJ ARCHITEKTURY

WZMOCNIENIE ROLI 
POSTĘPU 

TECHNOLOGICZNEGO I 
INNOWACYJNOŚCI

rosnąca waga doradztwa 
i nauki (AKIS)

warunkowość zamiast 
wzajemnej zgodności, 
ekoprogramy zamiast 

płatności za zazielenienie

sprawdzanie rezultatów 
zamiast zgodności z 

przepisami UE, objęcie I 
filara w programowaniem 

(Plan Strategiczny)



OGRANICZENIA FINANSOWE DLA PLANÓW STRATEGICZNYCH

• co najmniej 30% środków alokacji EFRROW na realizację celów środowiskowych i klimatycznych (wydatki ONW

nie wliczane w limit)*;

• 40% całkowitej puli środków finansowych WPR należy przeznaczyć na realizację celów klimatycznych (40% 

wydatków na ONW wliczane w limit);

• elastyczność pomiędzy filarami maksymalnie 15% środków (Polska postuluje 25%);

• do 2% na płatności dla młodych rolników w I filarze;

• co najmniej 5% budżetu II filara przeznaczone na realizację LEADER/RLKS;

• maksymalnie 4% budżetu II filara przeznaczone na pomoc techniczną 

(dla całego planu strategicznego);

• max. 3% koperty płatności bezpośrednich na wsparcie sektorowe w tzw. pozostałych sektorach 

(propozycja prez. RO – 5%).

• *) Przekreślona czcionka – zmiana zaproponowana w efekcie dotychczasowej dyskusji w Radzie UE



PODEJŚCIE WIELOLETNIE 
W ODNIESIENIU DO CAŁEJ WPR
WSPÓLNE CELE WSKAŹNIKI TYPY INTERWENCJI

Wskaźniki produktuRoczne rozliczanie finansowe

Powiązanie wydatków 
z produktem

Wskaźniki rezultatuRoczny przegląd realizacji celów

Kontrola postępów w osiąganiu 
rezultatów

Działania naprawcze, jeśli brak postępu w osiąganiu rezultatów (25% margines odchyleń)

Jeżeli podjęte działania naprawcze są nieskuteczne, płatności mogą zostać zawieszone

Wskaźniki oddziaływaniaOcena śródokresowa

Ocena wyników pod kątem realizacji 
celów

Monitoring
postępów

Ocena 
realizacji

polityki

33 wskaźników produktu

38 wskaźników rezultatu

25 wskaźników wpływu

Zapewnienie 
prawidłowości 

wypłat 
(refundacja)



KRAJOWE PRIORYTETY 
W PROGRAMOWANIU WPR 2021-20207
1. Wykorzystanie możliwości na poprawę efektywności WPR w Polsce i 

utrzymanie sprawdzonych rozwiązań 

2. Zapewnienie efektywności wsparcia dochodów, 

3. Koncentracja wsparcia w gospodarstwach ponoszących największe 
koszty dostosowań do wymogów prawa i rynku

4. Stymulowanie działań uwalniających rezerwy efektywności związane ze 
strukturą, technologią lub możliwościami rynku  

5. Dostosowanie sektora do wyzwań związanych ze zmianami klimatu,  
wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz preferencji konsumentów.

6. Komplementarność z innymi politykami/programami



GŁÓWNE WNIOSKI 
W ZAKRESIE KRAJOWYCH POTRZEB 

Równe warunki konkurencji

Woda, klimat, zasoby naturalne

Jakość surowców i produktów 

Innowacje, cyfryzacja, wiedza

Współpraca rolników

Pozycja w łańcuchu rynkowym

Różnorodność gospodarcza wsi

Dostępność wsi, infrastruktura 

Zmiany pokoleniowe



ZAŁOŻENIA 
PROGRAMOWANIA 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH ZE 
ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH NA 
LATA 2021-2027
oraz rozwiązania organizacyjne 
służące zachowaniu spójności i 
komplementarności wsparcia 
polityk UE na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich

Wanda Klepacka

Z-ca Dyrektora 
Departamentu Strategii 
i Analiz MRiRW 



Wspólne Ramy Strategiczne (WRS)
14 marca 2012 r. Komisja Europejska opublikowała

dokument roboczy dotyczący WRS

Strategia Europa 2020 
Przyjęta 3 marca 2010 r.

Średniookresowa 

strategia rozwoju kraju 2020
Przyjęta przez RM 25 września 2012r. 

(obowiązywała od 22 listopada 2012 r.) 

Pozostałe 

programy i polityki

Strategie zintegrowane
w tym m.in. SZRWRiR 2012-2020

przyjęta przez RM 25 kwietnia 2012r. 

(obowiązuje od 9 listopada 2012 r.)

Umowa Partnerstwa
zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. 

(notyfikowana 24 października 2017 r.). 

Programy Operacyjne na lata 2014-2020

współfinansowane ze środków UE, realizujące Umowę Partnerstwa:

• KPO na lata 2014-2020 (8 programów finansowanych odpowiednio z: 

EFRR, EFS, FS, EFRROW - PROW, EFRM oraz programy EWT)

• RPO na lata 2014-2020 (podobnie jak w latach 2007-2013 - 16 RPO)

Nowe założenia budżetu UE na 
lata 2021-2027 (WRF)

Nowa na lata 2021-2027 bez 
EFRROW

Nowy układ dokumentów 
programowanych na lata 
2021-2027 realizujących 

Umowę Partnerstwa 
(bez PS WPR 2021-2027)

Nowa 
strategia do 

2030 r. (SOR)

Zaktualizowana 
strategia ROW 

(SZRWRIR 2030)

Po 2020 r. nie tylko 
finansowane ze 

środków krajowych, 
ale również Plan 

Strategicznych dla 
WPR 2021-2027

Nowe dokumenty strategiczne i 
zobowiązania międzynarodowe 

(Agenda ONZ 2030, 
zobowiązania środowiskowo-

klimatyczne…)

PŁASZCZYZNY SPÓJNOŚCI I KOMPLEMENTARNOŚCI



Spotkanie informacyjno-uzgodnieniowe dot. dokumentu MRiRW pt. Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027; 17-10-2019 r. 22

JAK ZAPEWNIĆ SPÓJNOŚĆ DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 
I PROGRAMOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH I ROLNICTWA PO 2020 R.?

Strategie 
ponadlokalne (nowa 
formuła w ustawie o 

zasadach 
prowadzenia polityki 

rozwoju)

Strategie 
rozwoju 

województw

Strategie 
krajowe

Krajowe Programy 
Operacyjne 

2021-2027 realizujące 
Umowę Partnerstwa i 
Umowa Partnerstwa

Regionalne 
Programy 

Operacyjne 
2021-2027

Plan 
Strategiczny 
WPR 2021-

2027



Praca nad 
Krajowymi 

Programami 
operacyjnymi

Grupy robocze 
(udział MRiRW)

Założenia Umowy 
Partnerstwa 

(konsultacje z 
MRiRW)

Zmiana ustawy o 
zasadach 

prowadzenia 
polityki rozwoju

Umowa 
Partnerstwa i 

Programy Krajowe

Praca nad 
Regionalnymi 
Programami 

Operacyjnymi

Grupy robocze 
(udział MRiRW)

Zespoły w UM 
(przedstawiciele 

Zespołów 
wojewódzkich)

Warsztaty z 
regionami

(udział MRiRW)

Spójność strategii 
województw z 

SZRWRiR 2030 i 
projekty RPO

PRACE NAD PROGRAMAMI POLITYKI 
SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027

KONIECZNY DIALOG I WŁĄCZENIE POZOSTAŁYCH RESORTÓW 
W PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

• Wymiana informacji i wiedzy w zakresie możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
w ramach różnych funduszy UE

• Wykorzystanie wniosków z krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych i legislacyjnych
• Przygotowanie resortów do udziału w pracach nad Planem Strategicznym WPR 2021-2027

Konsultacje 
publiczne

Konsultacje 
publiczne



Osoby rekomendowane przez MRiRW do 
włączenia do prac nad przyszłym RPO 2021–2027
Lp. Województwo Podmiot 29 osób zgłoszonych

1 Wielkopolskie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  2 osoby

2 Lubuskie Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  2 osoby

3 Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  6 osób

4 Śląskie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  1 osoba

5 Świętokrzyskie Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  1 osoba

6 Podkarpackie Podkarpacki Urząd Wojewódzki  2 osoby

7 Warmińsko – Mazurskie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  1 osoba

8 Lubelskie Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie  2 osoby

9 Małopolskie Małopolski Urząd Wojewódzki  3 osoby

10 Mazowieckie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  1 osoba

11 Podlaskie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  3 osoby

12 Kujawsko - Pomorskie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  1 osoba

13 Łódzkie Łódzki Urząd Wojewódzki Brak propozycji

14 Opolskie Opolski Urząd Wojewódzki  1 osoba

15 Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  1 osoba

16 Pomorskie Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  2 osoby



Uzyskane odpowiedzi 
na pismo z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
dot. przedstawicieli Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju 
obszarów wiejskich w województwach

Lp

.
Instytucja Skrócona treść odpowiedzi

1
UM Województwa 

Dolnośląskiego

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenia PE, RE i Umowa Partnerstwa są w fazie 

projektów oraz na brak szczegółowych ustaleń m.in. z zakresu wsparcia 

interwencji oraz obszarów wsparcia na obecnym etapie prac nad RPO WD 

2021–2027 nie planują tworzenia grup zewnętrznych ds. przygotowania 

RPO WD

2
UM Województwa 

Mazowieckiego

29.10.2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację 

dotycząca zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w pracę 

nad RPO WM 2021–2027

3
UM Województwa 

Małopolskiego

Zaproponowani przedstawiciele Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz 

potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie 

małopolskim zostaną włączeni w skład Zespołu ds. Strategii „Małopolska 

2030” oraz RPO Województwa Małopolskiego  2021–2027



ORGANIZACJA I STAN 
PRAC NAD PLANEM 
STRATEGICZNYM WPR 
2021-2027 
propozycje w zakresie udziału w 
pracach Zespołów wojewódzkich

Bogdan Pomianek

Z-ca Dyrektora 
Departamentu Strategii 
i Analiz MRiRW 
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ETAPY PROCESU PROGRAMOWANIA
Praca partycypacyjna

diagnoza obszaru

analizy SWOT dla każdego z 9 celów

lista potrzeb (szeroka) następnie ich priorytetyzacja

strategie interwencji (względem potrzeb 

realizowanych w ramach WPR)

interwencje

zakładane wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu

Zespoły wojewódzkie, 
Porozumienie rolnicze

resorty, JST, organizacje 
pozarządowe, eksperci

ARiMR, Wody Polskie, 
GDOŚ, organizacje 

branżowe

Konferencja 26 września 2019 r. – Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027

Kolejne spotkania dedykowane poszczególnych obszarom - planowane są jeszcze w tym roku.
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HARMONOGRAM PRAC NAD PLANEM

Kamienie milowe przygotowania Planu:

– koniec grudnia 2019 r. – wstępny zarys Planu strategicznego 

(logika i propozycja instrumentów)

– I kwartał 2020 r. – konsultacje publiczne zarysu Planu

– I połowa 2020 r. rozstrzygnięcia w zakresie WRF oraz I projekt Planu 

Strategicznego WPR następnie konsultacje publicznie 

– II połowa 2020 r.(październik/listopad) dyskusja na forach rządowych

– listopad 2020 r. przekazanie Planu do oceny służb KE

Prace nad oceną ex-ante oraz SOOS - 2019/2020

WAŻNE: niestabilność założeń finansowych i prawnych WPR, prace nad okresem przejściowym
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UCZESTNICY ZAANGAŻOWANI W PRACE NAD 
PLANEM STRATEGICZNYM WPR

Odpowiedzialność za przygotowanie Planu spoczywa na MRiRW

Wsparcie ze strony:

• Zespołu wewnętrznego (głównie: komórki organizacyjne 
MRiRW, jednostki naukowe, agendy rolne), oraz 

• Zespołu międzyresortowego (m.in. Przedstawiciele Zespołów 
wojewódzkich, resorty, samorząd terytorialny, środowiska 
naukowe, NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy, inni), 

• Komisja Europejska (Geo-hub), 

• Partnerzy społeczni (konsultacje publiczne)



KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu strategia@minrol.gov.pl 

Departament Strategii i Analiz 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa


